
Uchwała Nr XIX/257/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 14 grudnia 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Stalowowolskiego 
w Stalowej Woli w 2008 roku.

Działając na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2
pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.)

Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się udzielić w 2008 roku Powiatowi Stalowowolskiemu w Stalowej Woli 
bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 634.250,-zł.
z przeznaczeniem na:
1) dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej do 40 m 
    dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli - 300.000,-zł.
2) dofinansowanie kosztów pobytu dzieci ze Stalowej Woli
     w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych „Szansa”
     w Stalowej Woli - 130.000,-zł.
3) zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia
    i Współuzależnienia  od Alkoholu przy SP ZZOZ 
    w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli -     1.250,-zł.
4) remont elewacji budynku Domu Dziecka 
    przy ul.Podleśnej 6 w Stalowej Woli - 100.000,-zł.
5) rehabilitacje osób dotkniętych osteoporozą 
    i niepełnosprawnością ruchową -     17.000,-zł.
6) rehabilitacje dzieci i młodzieży z wadami
    postawy poprzez zajęcia na basenie -   20.000,-zł.
7) działania związane z bezradnością chorych
     na stwardnienie rozsiane -     7.000,-zł.
8) wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo -     6.000,-zł.
9) warsztaty rozwojowe dla osób niepełnosprawnych -     7.000,-zł.
10) punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem -   12.000,-zł.
11) rehabilitację dzieci głuchych i niedosłyszących -     8.000,-zł.
12) świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży 
      niepełnosprawnej -   10.000,-zł.
13) kurs języka migowego -     7.000,-zł.
14) rehabilitacje osób niewidomych -     9.000,-zł.



§ 2.

Środki finansowe na pomoc, o jakiej mowa w § 1, będą pochodziły z zaplanowanej dotacji 
celowej z budżetu miasta Stalowa Wola na rok 2008.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola, który podpisze 
stosowne umowy z Powiatem Stalowowolskim w Stalowej Woli.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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